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Een Haagser Den Haag
Met trots presenteert de Partij voor de Vrijheid u onze visie 
voor de komende vier jaar. Sinds 2010 knokt de PVV namens 
u dagelijks in het ijspaleis en daarbuiten voor een Den Haag 
zoals het ooit bedoeld was: fatsoenlijk, vrij, veilig en Haags. 

De PVV is ontzettend trots op het feit dat u ons al twee verkie-
zingen op rij de tweede partij van de stad heeft gemaakt. Wij 
zijn de echte Haagse stadspartij, de partij met hart voor Den 
Haag maar altijd geleid door de drie pijlers van onze mooie 
nationale driekleur. 

Rood staat voor identiteit, wit staat voor vrijheid, en blauw 
staat voor de waarheid. De waarheid benoemen is wat de 
PVV doet, want wie de waarheid onder ogen ziet ergert zich 
op z’n minst groen en geel aan de keuzes van de andere 
politieke partijen in het ijspaleis. Keuzes die dan ook worden 
ingegeven door beroepsallochtonen, lobbyisten, vakbonden, 
kunstbobo’s en een politieke elite die aan iedereen denkt, 
behalve aan u. 

De PVV daarentegen, voert een campagne waarin uw stem 
centraal staat. Uw droom van een prachtig Den Haag, van 
een Den Haag waar de Hagenaar zich thuis voelt, is onze 
missie. Deze droom, uw droom, wordt echter steeds meer 
een nachtmerrie.

De PVV zal de komende jaren in haar beslissingen één 
afweging centraal stellen: is het goed voor Den Haag en 
haar inwoners, of niet? 

Mijn team en ik rekenen op uw steun, voor een Haagser  
Den Haag.  

Karen Gerbrands
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Den Haag weer Haags 
Steeds meer Hagenaars kijken naar hun stad met pijnlijke 
weemoed van weleer. Complete stadsdelen zijn onherken-
baar veranderd en omgevolkt tot wijken die niet zouden 
misstaan in Rabat of Ankara. 

Tienduizenden mensen in onze stad spreken niet de taal, 
hebben geen baan, doen niet mee met onze samenleving en 
hangen een cultuur aan die uit is op verovering en haaks 
staat op onze westerse cultuur. 

1
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Daarom 
• Geen extra geld naar achterstandswijken

• Geen Nederlands spreken: geen uitkering

• Geen enkele moskee er meer bij, sluiten alle bestaande moskeeën

• Keihard handhaven op illegale gebedsruimtes

• Geen islamitische gebedsruimten in openbare gebouwen

• Geen erkenning of uitzonderingen voor islamitische feestdagen

• Verbod op gescheiden m/v activiteiten en geen subsidie voor multicul

• Stop islampromotie door de gemeente 

• Stop subsidies aan islamitische instellingen

• Geen haatprediker meer welkom in de stad
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Een Haagser Den Haag … 
is een veilig Den Haag
Met de omvolking kwam de onveiligheid. Den Haag kent 
stadsdelen die steeds meer no-go area’s zijn geworden. 
Islamitische straatterreur ontsiert de stad, maar niet heel lang 
meer. Het tij moet en zal worden gekeerd. 

De PVV is de islamisering en onveiligheid spuug- en spuugzat 
en daarom beloven wij u absolute law & order om onze 
straten terug te veroveren. 

Want Den Haag is van ons en van niemand anders. 

2
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Daarom 
• Niet pappen en nathouden, maar zero tolerance 

• Den Haag tuigvrije stad: keiharde aanpak van straatterreur en overlastgevend tuig 
 (ook tijdens WK voetbal)

• Keiharde aanpak van geweld tegen hulpverleners

• Ruimere bevoegdheid voor agenten bij noodweer of geweld, die wapenstokken hebben zij niet voor niets

• Geen samenwerking met As Soenna moskee (of andere) voor handhaving tijdens Oud en Nieuw 

• Extra handhavers om straat en openbaar vervoer veiliger te maken

• Meer cameratoezicht

• Harde aanpak drugsoverlast: geen gebruikersruimtes in de stad of in woonwijken 

• Uitbreiding bedelverbod 

• Hogere bestuurlijke boetes voor overtreders
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Een Haagser Den Haag … 
zorgt voor haar inwoners
Een Den Haag om trots op te zijn is vanzelfsprekend een  
Den Haag dat goed zorgt voor haar ouderen en Hagenaars 
met een beperking. Teveel zorggeld verdwijnt in de bureau-
cratie, fraude en verspilling. Teveel regels dienen slechts 
andere regels en zijn een bijkomende beperking voor mensen 
die geholpen moeten worden. 

Uw zorg is onze zorg. 

3



    Voor een Haagser Den Haag    9

Daarom 
• De verzorgingshuizen moeten terug 

• Terugdraaien bezuiniging huishoudelijke zorg

• Stop ouderenmishandeling: VOG voor zorgverleners, meldplicht bij wantoestanden 

• Geen uitzonderingspositie allochtonen in de zorg

• Geen subsidiëring cultuursensitieve zorg, diversiteitsbeleid en tolken 

• Extra steun voor (overbelaste) mantelzorgers, de mantelzorgparkeervergunning wordt gratis verstrekt

• Het openbaar vervoer en de openbare ruimte beter toegankelijk voor mensen met een beperking 

• Woningcorporaties aansporen hun kerntaken uit te voeren en de huren te verlagen, te bekostigen uit hun reserves

• Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg 

• Haagse huizen eerst voor Hagenaars, geen voorrang meer voor statushouders

• Tuigdorpen inrichten aan de rand van de stad, voor notoire overlastgevers
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Een Haagser Den Haag… 
laat Hagenaars meebeslissen
In verkiezingstijd gaan alle gevestigde partijen weer de straat 
op en vallen u op straat lastig met hun praatjes en draaien de 
Hagenaars weer een rad voor ogen met loze verkiezings-
beloften. Maar u weet wel beter, 

Hagenaars zeiden ‘kappuh nâh’ tegen het peperdure cultuur-
paleis. Maar de Haagse Stadspartij kraakte de wil van de 
bevolking en brak daarmee notabene hun eigen verkiezings-
belofte nummer 1. Schandalig. 

Als Hagenaars het voor het zeggen zouden hebben kozen zij 
voor meer geld voor de zorg en veiligheid maar minder geld 
naar gesubsidieerde kunst & cultuur waar geen hond op af 
komt.

4
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Daarom 
• Ontwikkeling van burgerfora en burgerakkoorden

• Referenda bij grote projecten van de gemeente

• Versimpeling van de procedures voor een gemeentelijk referendum

• Bestuurders moeten woonachtig zijn in Den Haag voordat zij een bestuursfunctie (burgemeester, wethouders) 
 gaan bekleden

• Gecontroleerde afbouw van de 50 miljoen euro bestemd voor kunst en cultuur, met jaarlijks 25%

• Nederlands erfgoed, tradities en eigen cultuur zijn een vereiste voor subsidietoewijzing
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Een Haagser Den Haag… 
stimuleert ondernemers
Den Haag moet een fijne stad zijn om in te wonen, werken, 
ondernemen. De PVV is trots op de Haagse Markt en heeft 
zich altijd sterk gemaakt voor het belang van de marktonder-
nemers. Wij willen dat het hele proces van verzelfstandiging 
zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd en ook de ‘droogloop’ 
moet er eindelijk gewoon eens komen. 

Duurzaamheid is geweldig (niet gesubsidieerd), maar 
mobiliteit is belangrijker. De stad dient haar inwoners, niet 
omgekeerd. Maar de stad moet ook aantrekkelijk zijn om te 
bezoeken, een uitnodigend parkeerbeleid helpt daarbij i.p.v. 
een financiële middelvinger. 

5
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Daarom 
• Ruimere openingstijden Haagse horeca 

• Gelijke rechten en plichten toepassen en handhaven voor alle ondernemers

• Verlaging parkeertarieven in het centrum

• Vereenvoudigen vergunningsprocedure 

• Schrappen zinloze regeltjes voor Haagse ondernemers

• Intrekken vele onnodige, zinloze miljoenen aan marketingcampagnes en wervingssubsidies

• Blijvende investeringen in verbetering bereikbaarheid van de stad.

• Einde aan de fietspadterreur in de Grote Marktstraat. 

• Maak van de Gedempte gracht een fietsdoorgang tussen het Spui en de Grote Markt
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Een Haagser Den Haag … 
is een werkend Den Haag 
Nog te veel mensen staan aan de kant in Den Haag terwijl er 
ook duizenden vacatures zijn. We willen daarom geen 
kansloze immigranten meer toelaten maar mensen met een 
uitkering aan het werk helpen. 

Want wie werkt, draait mee; 
Wie werkt komt uit het isolement van de bijstand; 
Wie werkt heeft perspectief op een beter bestaan.

6
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Daarom 
• Aandacht voor ons initiatiefvoorstel ‘Werken Loont’

• Wie kan werken, moet werken

• Bij werkweigering maximaal korten op de uitkering 

• Tegenprestatie bij uitkering: aan de slag! 

• Verdringing op de arbeidsmarkt door Oost-Europeanen tegengaan: einde werk is einde verblijf 

• Harde aanpak van uitkeringsfraude en fraude met toeslagen 

• Geen positieve discriminatie of voorkeursbehandeling bij sollicitaties
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Een Haagser Den Haag … 
is een Den Haag met lagere 
lasten
De overheid profiteert van het economisch herstel maar de 
burger nog niet. Het is de hoogste tijd dat de politieke elite en 
de linkse clubs op dieet gaan en hun broekriem aanhalen. 

Wij willen lagere lasten voor de Hagenaars zodat ze meer te 
besteden hebben. Dat is niet alleen goed voor de inwoners, 
maar ook voor de Haagse economie en de werkgelegenheid. 
Belastingen horen alleen gebruikt te worden voor veiligheid, 
woonvoorzieningen en economische groei. Niet voor multicul-
turele doeleinden. 
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Daarom 
• Kleinere overheid

• Lagere OZB

• 25% minder afvalstoffenheffing

• Afschaffen hondenbelasting

• Lagere toeristenbelasting

• Lagere binnenhavenbelasting
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Een Haagser Den Haag … 
is een diervriendelijk  
Den Haag
Dieren horen bij Den Haag, van de wilde konijnen in de 
duinen, de huisdieren thuis en de lammetjes bij de kinder-
boerderij. Dieren zijn kwetsbaar en horen beschermd te 
worden tegen verwaarlozing en mishandeling. 

Bij huiselijk geweld zijn dieren vaak het eerste slachtoffer. 
Daarom moet dierenmishandeling altijd gemeld worden. En 
het moet niet bij een melding blijven, het moet ook opgevolgd 
worden. 

Dierenwelzijn staat bij de PVV voorop. 

  

8



    Voor een Haagser Den Haag    19

Daarom 
• Hogere boetes bij dierenmishandeling

• Een houdverbod voor dierenbeulen 

• “Blijf van mijn dier” opvang voor dieren bij huiselijk geweld    

• Zorg voor huisdieren door de thuiszorg       

• Geen Halal-vlees op door gemeente betaalde evenementen       

• Geen vergunningen afgeven voor het verkopen van Halal-vlees 
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Een Haagser Den Haag … 
is een Den Haag met minder 
gelukszoekers 
De stad staat onder druk, het aantal inwoners stijgt veel te 
snel. Voor gelukszoekers en statushouders is dus geen plek. 
We moeten een ontmoedigingsbeleid voeren zodat de 
gelukszoekers beseffen dat er niks te halen valt in Den Haag. 

Geen gratis woning, 
geen gratis geld, 
geen gratis zorg, 
geen gratis scholing, 
gewoon niks. 
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Daarom 
• Onmiddellijk stoppen met de plannen voor 700 extra -statushouders  

• Onmiddellijk beginnen met een actief terugkeerbeleid

• Stoppen met de jihad-hulplijn 

• Syriërs kunnen linea recta terug

• Nergens voorrang voor statushouders, niet bij werk, niet bij wonen, niet bij zorg

• Geen cent naar de opvang illegalen, geen bed, bad en brood regeling 
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Een Haagser Den Haag … 
is een Nederlandser Den Haag 
Den Haag ligt in Nederland maar in bepaalde Haagse wijken 
is dat niet te zien en niet te horen. De Hagenaar voelt zich 
steeds vaker buitenlander. De islamisering van het openbare 
leven verspreidt zich als een olievlek over Den Haag. 
Islamitische eet- en kledingvoorschriften dringen zich steeds 
meer aan ons op. Dit moet stoppen. 

In ons Den Haag wordt Nederlands gesproken en staan we 
pal voor onze Nederlandse normen en waarden. Wij willen de 
Haagse vlag en de Nederlandse vlag vaker laten wapperen in 
Den Haag. Deze vlaggen zijn het symbool van onze natie-
staat, van onze soevereiniteit en identiteit. 

10
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Daarom 
• Gemeentelijke communicatie in het Nederlands

• Verbod op dragen van boerka’s en hoofddoeken in de publieke ruimte

• De Haagse en Nederlandse vlag zichtbaar op of in alle publieke gebouwen en onderwijsinstellingen

• Verbod op IS-vlaggen in de openbare ruimte en IS-vlagzwaaiers meteen het land uit

• Geen Marokkaans, Turks of andere buitenlands vlagvertoon tijdens Nederlandse evenementen

• De-islamisering opnemen als beleidsdoelstelling



Ons Den Haag is Haags

Stem PVV


